
Комунальний заклад  

«Харківська санаторна школа №11» 

Харківської обласної ради 

 

Н А К А З  

м. Харків 

 

29.11.2021         № 76-о 

 

Про організацію Місячника  

«Здоровий спосіб життя» 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про основи законодавства 

України про охорону здоров’я» Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: 

український вимір» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 

2011 р. № 1164-р), Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016–2020 роки,  

Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.04.2011 

року №1/9-259 «Щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання 

психотропних речовин», Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.10.2011 року №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Наказу Міністерства 

молоді і спорту «Про затвердження Положення про всеукраїнську 

інформаційно-профілактичну акцію «Відповідальність починається з мене» від 

09.08.2017, листа Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2021 року  

№ 1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», на 

виконання річного плану школи, з метою створення умов для збереження 

здоров’я учнів та формування здорового способу життя  

 

НАКАЗУЮ 

1. Заступнику директора з виховної роботи Ломаненко Н.В.: 

1.1. Організувати проведення Місячника «Здоровий спосіб життя» з 

01.12.2021 – 29.12.2021 року.  

1.2. На нараді при директорові ознайомити педагогів з планом заходів щодо 

проведення Місячника «Здоровий спосіб життя» (додаток №1). 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор 

санаторної школи №11       В.П. Чубинська 

 

 

 

 

 



З наказом від 29.11.2021 № 76-о ознайомлені:   Н.В. Ломаненко 

Т.І. Зігура   Т.І. Сарецян 

О.В. Шагун  Г.Ю. Билбас 

О.В. Жихор  О.В. Чернишенко 

А.І. Павлова  Т.І. Шувалова 

І.В. Фасолько  Л.О. Казаріна 

Л.С. Кур’ята  Н.Є. Анучина 

І.М. Святная  Н.Г. Мироненко 

О.М. Ревякіна  Н.Ю. Шеломкова 

С.В. Ковальова  А.Д. Васильєва 

С.С. Яковенко  Н.О. Авотіна 

О.О. Доля   О.В. Левченко 

Ю.А. Отришко  Т.А. Гудевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток до наказу комунального закладу 

«Харківська санаторна школа №11» 

Харківської обласної ради 

від 29.11.2021 № 76-о 

 

План проведення 

Місячника «Здоровий спосіб життя» 01.12.2021 – 29.12.2021 року. 

 
№ 

з/п 

Дата Форма діяльності Класи Відповідальні Місце 

заходу 

1 Протягом 

місяця 

Проведення тематичних годин 

спілкування «Здоров’я перш за все. 

Шкідливі та корисні звички», «Я 

вмію вибирати», «Не спали свого 

майбутнього», «Здорова їжа та 

раціональне харчування», «Правда 

про наркотики» 

1-9 Класні 

керівники, 

вихователі 

Класні 

кімнати 

2 За графіком Проведення занять гуртка «Я-моє 

здоров'я – моє життя» 

5-6 Практичний 

психолог 

Левченко О.В. 

Класні 

кімнати 

3 10.12.2021 Засідання «круглого столу» за 

темою «Твоє життя – твій вибір»  

8-9 Класні 

керівники 

Класні 

кімнати 

4 Протягом 

місяця 

Оформлення тематичної виставки 

літератури «Зупинимо безумство 

людства». 

1-9 Бібліотекар  

Зігура Т.І. 

Шкільна 

бібліоте

ка 

5 Протягом 

місяця 

Лекції лікарів «Причини та 

наслідки вживання наркотиків», 

«Зроби свій вибір на користь 

здоров'я», «Що ми знаємо про 

СНІД?» 

1-9 Заступник 

директора з МР 

Бойко Л.Ф. 

Класні 

кімнати 

6  Протягом 

місяця 

Перегляд та обговорення 

соціальних відеороликів про 

шкідливі звички та здоровий 

спосіб життя 

1-9 Класні 

керівники, 

вихователі 

Класні 

кімнати. 

7 Протягом 

місяця 

Інформаційні «п’ятихвилинки» на 

уроках, самопідготовках, 

присвячені профілактиці 

шкідливих звичок і збереженню 

здоров’я 

1-9 Вчителі, 

вихователі 

Класні 

кімнати. 

 


